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7 nocí (Akordy a text)

Úvod:

 (Capo 3)

E||----------------------------------|--------------------------------|

B||----------------------------------|--------------------------------|

G||--2------------2------------------|--2------------2----------------|

D||--2------------2------------------|--2------------2----------------|

A||--0------------0------------------|--0------------0----------------|

E||----------------------------0--3--|--------------------------------|

alej akordy:

AmiSedem nocí nespala si
DmiBazali ku EmitrhaAmila si
CEj v súsedovej št pniGci
Ami išli na a hajníci

Jeden v tší, druhý menší
ten t etí byl najp kn jší
ej ahali jej za adra
je tam r ža vo avá

Za adra jej ne ahajte
Bezali ku netrhajte
ej, však ste ji ju nedali
abyste ju trhali

Sedem nocí nespala si
Bazali ku trhala si
ej v súsedovej št pnici

išli na a hajníci

Emi: drzi sa ako Dmi, len sa posunie o 2 polohy vyssie.....



Ach bože z nebe (text)

Ach bože z nebe já prosím tebe
Starého muža mám
Ra  n  ho vzáti mladého dáti
Aë h íchu nepáchám

Ach bože z nebe já prosím tebe
Jak já mu zvonit dám
Na staré hrnce hotové zvonce
Tak já mu zvonit dám

Ach bože z nebe já prosím tebe
Jak já ho pochovám
Na starém došku zap áhnu ko ku
Tak já ho pochovám

Ach bože z nebe já prosím tebe
Jak já plakat budu
Na jeho hrob  vysko ím sob
Co je mn  po tob



Ach Bože z nebe (akordy a text)

DmiAch bože z nebe já prosím tebe
Starého muža mám
DmiRa  n  ho vzáti Gmladého Cdáti
Dmi  h íchu AnepáDmichám

DmiAch bože z nebe já prosím tebe
Jak já mu zvonit dám
DmiNa staré hrnce Ghotové Czvonce
DmiTak já mu Azvonit Dmidám

DmiAch bože z nebe já prosím tebe
Jak já ho pochovám
DmiNa starém došku Gzap áhnu Cko ku
DmiTak já ho ApochoDmivám

DmiAch bože z nebe já prosím tebe
Jak já plakat budu
DmiNa jeho hrob Gvysko ím Csob
DmiCo je mn Apo toDmi



Aj o n  dáš (text)

Aj o n  dáš to n  dáš
Pane bože v ný
Ja enem n  nedávaj
Starej baby s d tmi

Aj ta stará hudle
Jako pivná be ka
A mladá poskakuje
Jako vevere ka

Starej dáme osucha
Aby ho žuchlala
A mladej na st eví ky
Aby si šupkala



Až já p jdu povandruju (akordy a text)

(1)GAž já pújdu povandruju
CEj Dbude bGílá hmlí ka
CEj Fbude bDílá Ghmlí ka

GBude za mnú plakat diev a
C kné Djak rúGži ka
CEj P Fkné jaDk rGúži ka

(2)GAž já pújdu povandruju
CEj Dbude bGílý mrázek
CEj Fbude bDílýG mrázek

GBude za mnú plakat diev a
C kné Djak obGrázek
CEj p kné Fjak oDbráGzek

(1)



Až já pújdu, povandruju (text)

Až já pújdu povandruju
Ej bude bílá hmlí ka
Bude za mnú plakat diev a

kné jak rúži ka

Až já pújdu povandruju
Ej bude bílý mrázek
Bude za mnú plakat diev a

kné jak obrázek



Až pudou cikáni (akordy a text)

AŽ PUDOU CIKÁNI

edehra, :, G, D, G, C, D, D, G, C, D, G, D, G, C, D, G

GAž pudou Dcikáni Gseshora Cjá si jim pohádat Ddám

/ : Djen vy m  cikáni Ghádejte Cjakou já Dpanenku Gmám. : /

Na jedno voko je šilhavá na druhý málo vidí
co ste m  cikání hádali to se mn  nic nelíbí .

Mezihra : G, D, G, C, D D, G, C, D, G D, G, C, D, G

Když jsem šel z Bukovská vod milý zlámal se pode mnou most , co sem se navolal
nak el žádnej mn  nešel pomoct .

Po kejte vy kluci cikánský já se vám chci odm nit , však já vás na svatbu nepozvu až já
se budú ženit .



Co sa stalo nové (akordy a text)

Amico sa stalo nové
Dmiv tej brezovskej hore

/:Czabilo voDmijá ka
Edrevo javoAmirové:/

a jak drevo padlo
na mami ku volal
/:ach mamko mami ko
už sem dobojoval:/

ke  ho privalilo
na Boha zavolal
/:ach Bože prebože
už sem dobojoval:/

a jak ho zabilo
hlavu mu ranilo
/:ani mu slové ko
premluvit nedalo:/

vojna sa skon ila
už je n  lahú ko
/:jakoby odpadlo
z jablone jablú ko:/



echomor (akordy a text)

elín

/: AmiSousedovic V ra Gmá, Amijako žádná Gjiná
Amivid l jsem ji v era Gmáchat Amidole u Emi eAmilína:/

R.: AmiDole dole dole dole Cdole dole dole
GHej dole dole dole dole u v eAmilína

/:Lí ka jako r že máš, já t  musím dostat
nic ti nepom že spát, sko ím t eba do sna:/

R.: Dole...

/:Když v poledne radost má, slunko hezky h eje
když se na m  podívá, dám jí co si p eje:/

R.:

/:Lí ka jako r že máš, eknu panu králi
 p ikázat vašim dá, aby mi t  dali:/

R.:



Do kostela zvonili (text)

do kostela zvonili
panenky sa strojili
/:a já nebožátko
kolébám d átko:/

pri muzice tancujú
jedna panna za druhú
/:a já nebožátko
kolébám d átko:/

sestro moja najmladší
tebe já mám najradši
/:kolébaj chvíle ku
zpívaj mu p sni ku:/

já kolébat neumím
za kolébku sa hanbím
/:kolébaj si sama
šak si jeho mama:/

šak ty si ho dostala
od švárneho šohaja
/:na zelenej lúce
pri bystrej vod nce:/

hulaj belaj Janí ku
šak máš mladú mati ku
/:tatí ka švárneho
ješt  svobodného:/



Do kostela zvonili --> NOVÉ (akordy a text)

Ado kostela zvonili
Dpanenky sa Estrojily

/:Aa já nebožátDko

kolébám E átAko:/

pri muzice tancujú
jedna panna za druhú
/:a já nebožátko
kolébám d átko:/

sestro moja najmladší
tebe já mám najradši
/:kolébaj chvíle ku
zpívaj mu p sni ku:/

já kolébat neumím
za kolébku sa hanbím
/:kolébaj si sama
šak si jeho mama:/

šak ty si ho dostala
od švárneho šohaja
/:na zelenej lúce
pri bystrej vod nce:/

hulaj belaj Janí ku
šak máš mladú mati ku
/:tatí ka švárneho
ješt  svobodného:/



Dob e ti je (akordy a text)

EmiDob e ti je, DJanku, v Gtom viDzovském GzámDku,
C udé koDpú ho ú Emia ty Dsedíš v GchládDku.

Nežádej si, milá, takóvej dobroty,
když já musím nosit od železa boty.

Od železa boty na noži kách púta,
dívajte sa udé, vezém vám rekrúta.



Dob e Ti Je Janku (taby)

intro

e|------------------------------------------------------|

h|------------------------------------------------------|

g|--------------------------------------------2---------|

d|--2-5-4-5-4-2-4--2-5-5-0--2-5-4-5-4-2-4--2-----5-4-2--|

a|------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------|

e|------------------------------|

h|------------------------------|

g|--------------------2---------|

d|--2-5-4-5-4-2-4--2-----5-4-2--|

a|------------------------------|

e|------------------------------|

EmiDob e ti je, DJanku, v Gtom viDzovském GzámDku,
C udé koDpú ho ú Emia ty Dsedíš v GchládDku.

Nežádej si, milá, takóvej dobroty,
když já musím nosit od železa boty.

Od železa boty na noži kách púta,
dívajte sa udé, vezém vám rekrúta.



Golubo ek (akordy a text)

D7Ston t sivy gmigoluDbo ek, D7ston t on i gmi n i Dno
BJevo milenkij druFžo ek BodFlegmi ál Dna gmidolgo Dpro
BJevo milenkij druFžo ek BodFlegmi ál Dna gmidolgo Dpro

On už bolše n varkujet i pšeni ki n klujet
Vsje taskujet vsje garjujet i ticho ko sljezi ljet
Vsje taskujet vsje garjujet i ticho ko sljezi ljet



Gorale (text)

Za lasami za gorami za dolinami
pobili sie dwaj gorale ciupagami

ej gorale nie bijta sie
ma goralka dwa warkocze
podzielita sie

za lasami za gorami za dolinami
pobili sie dwaj gorale ciupagami

ej gorale nie bijta sie
ma goralka dwoje oczu
podzielita sie

za lasami za gorami za dolinami
pobili sie dwaj gorale ciupagami

ej gorale nie bijta sie
ma goralka wielke serce
podzielita sie

za lasami za gorami za dolinami
pobili sie dwaj gorale ciupagami

ej gorale nie bijta sie
ma goralka z przodu z tylu
podzielita sie



Gorale (akordy a text)

DZa lasami Gza gorami Aza dolinaDmi

pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami

/:ej goraGle Anie bijta Dsie

ma goralka Gdwa warkocze
Apodzielita Dsie:/

DZa lasami Gza gorami Aza dolinaDmi

pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami

/:ej goraGle Anie bijta Dsie

ma goralka Gdwoje oczu
Apodzielita Dsie:/

DZa lasami Gza gorami Aza dolinaDmi

pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami

/:ej goraGle Anie bijta Dsie

ma goralka Gwielke serce
Apodzielita Dsie:/

DZa lasami Gza gorami Aza dolinaDmi

pobili sie Gdwaj gorale Aciupagami

/:ej goraGle Anie bijta Dsie

ma goralka Gz przodu z tylu
Apodzielita Dsie:/



Hej, bystrá voda (akordy a text)

: EHej bystrá voda bystrá vodi ka

APlakalo d e H7pro Janí ka :H7

: H7 Hej lese temný Evršku zelený

A Kde je m j Janík H7 emileEný :E

Hej povídali hej povídali
Hej že Janí ka pobodali
Hej pobodali ho oravjani
Hej za ove ky za berany

Hej bystrá voda bystrá vodi ka
Plakalo d e pro Janí ka
Hej u té zadní oravské st ny
Leží Janí ek zahlušený



Hop hé (akordy a text)

®: DHop hé, hop hé, hop hé A D

DHop hé, hop hé, hop hé A D

DJá bych se Anejradši Dve vsi Anevid l
D  p ijdu Akam p ijdu Dabych Ase styD l
DAn a m  nechala v kole ku stát

Že prej se nebude Ase mnou moDtat

®

Po kej ty Andulo ty budeš koukat
Jak budeš po mn  jen vo ima loupat

ím se tancovat mad ráka
Stoupnu si bez tebe p ed dudáka

®

Já bych se voženil žádná m  nechce
Šel bych na námluvy jde mi to t žce
Panenky i vdovy každá se bojí
Že bych je tloukával dubovou holí

®



Hruška (akordy a text)

A DStojí hruška v širém poli

vršek se jí zelená

/: Pod ní se pase k  vraný

pase ho má milá :/

Pro Dmá milá dnes Apásete

z veD era Gdo ráAna

/: Kam D j miGlý poAjedeDte

já pojeAdu s vDáma :/

A, G, D, A 8x

O D/Djá pojedu A/Ddaleko

es D/Dvody G/DhluboA/Dké

/: Kéž D/Dbych byl G/Dnikdy A/DnepozD/Dnal

panny A/D ernooD/Dké :/
D - mezihra
záv r:
G, D, G, C, D, G, C, D, G, D, G, G, C, D, Emi, G, D



Husi ky (text)

Husi ky, husi ky, vysoko letíte,
vysoko letíte, každého vidíte.

Zato te se kolem, nad milého dvorem.
Vzkažte mu novinu, že sa vdávat budu.

Už jsem na ekala, p t a padesát let,
už mn  má hlav nka za íná šediviet.

Husi ky, husi ky, vysoko letíte,
vysoko letíte, každého vidíte.



Husi ky, husi ky (akordy a text)

AmiHusi ky, husi ky
Gvysoko Emiletíte
Dmivysoko Eletíte
Amidaleko vidíte.

AmiZato te sa kolem
Gnad miléEmiho dvorem
Dmivzkažte mu Enovinu,
Amiže sa vdávat budu.

AmiUž jsem na ekala
G tapaEmidesát let
Dmiuž m  má Ehlav nka
Amiza íná šediv t.

AmiHusi ky, husi ky
Gvysoko Emiletíte
Dmivysoko Eletíte
Amidaleko vidíte.



Ja co je to za pola (akordy a text)

Dmi, Ami, Dmi, C, Dmi, Ami, Dmi, Ami, Dmi

DmiJa, co je to Amiza pola
Cskala vGedle FžleAmiba
Dmirodí sa len Amikamení
Dminerodí sa chAleba

DmiJa a nech sú Amiaké sú
C eca jeGšt  kFveAmite
Dmi ervené aj zAmielené
Dmina vesnu i v Alét Dmi



Janošek (akordy a text)

CEj, cos porobil, GJanošCku
CEj, cos porobil, FJanošku
CŽe a svázali Gza nožku
CŽe a svázali G7za nožku

Ej, neporobil jsem nic zlého
Zabil jsem srnca mladého

/: A, D, A, D, A, E, A:/

Ej, to nebyl srnec – byla la
Ja, už a vezú, nevím kam

Už je má milá, už je zle
Už sú púte ka na noze

/: A, D, A, D, A, E, A:/

Chystaj, má milá, dva nože
ež púte ka na noze

Ach, jaké je to ezání
Když sú púte ka kovaný

/: A, D, A, D, A, E, A:/



Katuša --> NOVÉ (akordy a text)

EmiRichtárova Katuša
ej richtárova Katuša
ej z kostela se vrátila

do zahrádky vkro ila
ej do zahrádky vkro ila
ej t i pérenka uvila

a jak dovíjí t etí
ej a jak dovíjí t etí
ej ábel na koni letí

R:
Gvstávejte hajduši

zatopte Apod duší
Gnešla na kázání

vina pokleAkáGní
Bože múj ot e múj
zarmoucení sv t múj
mládenec na ceste
bude po nev ste

Emipomož Pánbúh d ve ko
Cej pomož GPánbúh d ve Dko
Cej Gkomu viješ DpéreEmi ko

dejžto Pánbúh mládenec
ej dejžto Pánbúh mládenec
ej není pérko je v nec

dej m  panno ten v nec
ej dej m  panno ten v nec
ej šak sem hezký mládenec

nedám já ti svúj v nec
ej nedám já ti svúj v nec
ej ty si z pekla poslanec

R:

po em si m  poznala
ej po em si m  poznala
ej že si m  tak nazvala

podle chlapské podoby
ej podle chlapské podoby
ej máš ábelské spúsoby

otvírejte hajduši
ej otvírejte hajduši

ej vezu t lo i duCši



Grichtárovej DKatuEmiši



Kdo na moje místo? II (text)

Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve
a ješt  mi te e z úst
Až bude r st nade mnou tráva až budu hnít
kdo na moje místo kdo zdvihne m j štít?
Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve
a ješt  mi te e z úst

V dým zahalen vítkovských pecí jsem stál
noc z ela mi z o í plam z nozdry mi vál
nech svítilo slunce nech ve er se še il
já semknutou brvou ty vrahy jsem m il
ty bohaté židy ty grofy ze šlachty
já škaredý horník jak vysko il z šachty

Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve
a ješt  mi te e z úst
Až bude r st nade mnou tráva, až budu hnít,
kdo na moje místo, kdo zdvihne m j štít?

Kdo zdvihne m j štít, kdo zdvihne m j štít, kdo zdvihne m j štít, kdo zdvihne m j štít?



Konicky (taby)

predohra:

e|-------0-3-2-----0-------|

h|-----0-------0-3---------|

g|-------------------------|

d|-------------------------|

a|-------------------------|

e|-0-----------------------|

husle:

e|----------------------|------0---------------|

h|-0--------------------|-0---------3--1--0----|

g|------2----0----------|----------------------|

d|--------------4--2----|----------------------|

a|----------------------|----------------------|

e|----------------------|----------------------| 1x

e|------0----------------------------------------|

h|-0---------3--1--0-----------------------------|

g|--------------------2--0-----------------------|

d|----------------------------4---5-4/5-4/0-2----|

a|-----------------------------------------------|

e|-----------------------------------------------| 2x

medzihra:



e|---------------------------------------------0--------|

h|---------0------------------------------0--0---3-2-0--|

g|-------0-----0------------0-2-------0-2---------------|

d|-2--4------4---2--2-0-2-4-----2---4-------------------|

a|------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------| 1x

e|--0-0---0--0-3-2-0---2-0---0----------------------------|

h|0-----3------------3-----3---3-0--0---------------------|

g|------------------------------------2-0-----------------|

d|----------------------------------------4-2--0-2-4-0-2--|

a|--------------------------------------------------------|

e|--------------------------------------------------------| 2x

sloha:

e|------------------------|-------0-0------------|

h|-0---1-0----------------|-0-0---------3--1--0--|

g|---------2---0----------|----------------------|

d|----------------4--2----|----------------------|

a|------------------------|----------------------|

e|------------------------|----------------------| 1x

  kdyz jsem koval konicky  byl jsem u svy ancicky

e|-------0-0---------------|---------------------|

h|-0-0---------3--1--0-----|-------0-0-----------|



g|---------------------2---|-0---2-------0-------|

d|-------------------------|---------------4---2-|

a|-------------------------|---------------------|

e|-------------------------|---------------------| 2x

  nechtela mne domu pustit   az nebudu hvezdicky



Koní ky (akordy a text)

KONI KY echomor

edehra:

pomalá + 2x rychlá Emi , D

EmiKdyž sem koval koní ky byl sem u svýAmi Han Emiky

Necht la m Amidom  pustit Gaž neEmibudú H hvezdi Emiky

Necht la m Amidom  pustit Gaž neEmibudú Hhvezdi Emiky

Mezihra:

1 x rychlá Emi , D

Hv zdi ky už nebyly a já sem ek svý milý
Po  má milá vyprovo  m  vyprovo  m  na chvíli
Po  má milá vyprovo  m  vyprovo  m  na chvíli

Dohra:

1 x rychlá Emi , D

2 x rychlá p echod do Ami , Emi , D

1 x rychlá Emi , D



Koní ky - úvodní intro z koncertu v T-Mobile Arén  (taby)

Koní ky - úvodní intro z koncertu v T-Mobile arén  v Praze

   Emi

e|-------3-2-----0--------

h|-----0-----0-3----------

g|---0--------------------

d|------------------------

a|------------------------

e|-0----------------------

Neustále se opakuje, do toho mají housle sólo. U konce je na p l taktu akord G.



Malovaný kostel (akordy a text)

AmiMalovaný kosDtel,Cdobové pavlaAmi e.
Amikerá za a p jDde, Ckerá si zapláAmi e.



Malovaný kostel (taby)

{Solo – kytara}

                                          1. 3.

e ------------2--------2--3--2----------- --2--2--5--3--2-----------2-----
---

h ---2--3--5-----5--5-----------5--3--5-- -----------------3--3--5-----3--
5--

g •-------------------------------------- --------------------------------
---

D •-------------------------------------- --------------------------------
---

A --------------------------------------- --------------------------------
---

E --------------------------------------- --------------------------------
---

  2.                                         4.

  --2/5--5--5--3--2-------------------------- --2/5--5--5--3--2-----------
------3--4---

  -------------------3--2--3--2--------0----- -------------------3--2--3--
2-----0------

  -------------------------------2--0-----0-- ----------------------------
---2--0-----•

  ------------------------------------------- ----------------------------
------0-----•

  ------------------------------------------- ----------------------------
------2------

  ------------------------------------------- ----------------------------
------3--4---

{Riff – basa}

g ----------



D ----------

A ----------

E --/5--/5--

/: AMalovaný Dkostel, dubové Epavla e. A:/

/: AmiKerá za a D jde, Fkerá si Gzaplá e. A:/

/: AKerá za a D jde, do kosteEla vejde. A:/

/: AmiKerá plakat Dbude, Fkerá n Gzešedne. A:/

{Solo – kytara}

/: ANev sta neD íde, za humny Erosénka. A:/

/: AmiZa císa e Dpána, Fpadne má Ghlav nka. A:/

2x {Solo – kytara}

2x {Solo – kytara} + {Riff – basa}



Malovaný kostel 2. (text)

Malovaný kostel 2.

Malovaný kostel dubové pavla e

kerá za a p jde kerá si zaplá e .

A D Asus4 A
Kerá za a p jde do kostela vejde
Ami D F G A
kerá plakat bude kerá n  zešedne .

Nev sta nep ijde za humny rosénka

Za císa e pána padne má hlav nka .



Mázek (text)

Aj mázku mázku
Mám na a sázku
Te e z tebe pívo
Jako na provázku

Víne ko milé
Mám k tob  lásku
Ty do m  pob hneš
Jako na provázku

Mám málo na dn
Vypiju snadn
Vypiju dam nalít
Pújdu dom bez galit



Mezi horami (akordy a text)

Gmi*/:Mezi horami

lipka zelená:/

B/:Zabili Janka

FJaní ka, Gmi*Janka

miesto Gmi/F*jeleGmi* a:/

Ke  ho zabili

zamordovali

Na jeho hrob

Na jeho hrob

íž postavili

Ej, k ížu, k ížu

uk ižovaný

Zde leží Janík

Janí ek, Janík

Zamordovaný

Tu šla Ani ka

Plakat Janí ka

Hne  na hrob padla

A viac nevstala

Dobrá Ani ka

Poznámka: akord g* - ani moll ani dur, nejlépe zmá knout klasicky G a k tomu na strun
h domá knout na t etím pražci tón d.



Michálek (text)

Ta uninská rola erno pooraná
Zabil tam pacholka ujhéli z unína

Vy tetko dora ko smutná neveselá
Vezem vám syná ka v haléne ce z pola

Vy tetko dora ko nic sa nelekajte
Na vašeho synka bielú plachtu dajte

Michale michálku kdo je ti p ina
Kdo by byl mati ko ujhéli z unína

Pošlite mati ko
Pro tých kn zú kbelských
Já sa vyzpovídám svojich h íchú t žkých

A pro  ty michálku
Kbelských kn zú žádáš
Avšak ty michálku tolik h íchú nemáš

Jak bych já mati ko tolik h íchú nem l
Však jsem já nejednu panenku podvédel

A ten kbelský cinter kolem malovaný
Leží tam michálek p kn  pochovaný

Na jeho hrobe ku rozmarýn zelený
m kbelským pacholkom

Roste na znamení



Michálek (akordy a text)

Dmi, B, Dmi, B, Dmi

DmiTa Uninská roBla C erno pooFraCná
GmiZabil tam pacholDmika FUjhéCli z UDminína

DmiVy tetko dora Bko Csmutná neveFseClá
GmiVezem vám syná Dmika v FhaléCne ce z Dmipola

DmiVy tetko dora Bko Cnic sa neleFkajCte
GmiNa vašeho synDmika Fbielú Cplachtu Dmidajte

Dmi, B, Dmi, B, Dmi

DmiMichale MichálBku Ckdo je ti p íF iCna
GmiKdo by byl mati Dmiko FUjhéCli z UDminína

DmiPošlite mati Bko Cpro tých kn zú FKbelsCkých
GmiJá sa vyzpovíDmidám Fsvojich C íchú Dmi žkých

DmiA pro  ty MichálBku CKbelských kn zú FžáCdáš
GmiAvšak ty MichálDmiku Ftolik C íchú Dminemáš

DmiJak bych já mati Bko Ctolik h íchú FneC l
GmiVšak jsem já nejedDminu FpanenCku podDmivédel

Dmi, B, Dmi, B, Dmi

DmiA ten Kbelský cinBter Ckolem maloFvaCný
GmiLeží tam MicháDmilek F kn CpochovaDminý

DmiNa jeho hrobe Bku Crozmarýn zeFleCný
Gmi m Kbelským pacholDmikom Froste Cna znaDmimení

Dmi, B.....



Na vsetín  (text)

Na vsetín  tam je lúka
Se e ju syne ek bez klobúka

išla k n mu jeho milá
Že by mu srdénko pot šila

išla k n mu za poledne
Že mu dá hub nky t eba ve dne

išla k n mu skoro ráno
Že mu dá hub nky všecky darmo

Na vsetín  tam je lúka
Se e ju syne ek bez klobúka



Na Vsetín  (akordy a text)

GNa Vsetín , Ctam je l ka,
Gse e ju syneF ek bez klob ka

se e ju syne ek bez kloD Gka.

išla k n mu jeho milá,
že by mu srdénko pot šila,
že by mu srdénko pot šila.

išla k n mu skoro ráno,
že mu dá hub nky všechny darmo,
že mu dá hub nky všechny darmo.

išla k n mu za poledne,
že mu dá hub nky t eba ve dne,
že mu dá hub nky t eba ve dne.



Na Vsetín  páni (text)

Na Vsetín  páni to sú hrubijáni
z roboty propúš ajú až zvoní klekání
na vás halekáme hore od Púl ína
erta si d láme z pánú ze Vsetína

Na Vsetínskem zámku páni sa radijá
i nás podplatija lebo obesija

ej je nás jedenáct ej bude nás více
my se nebojíme staré šibenice

Tak sme nepokradli jako páni kradnú
až nás budú v šat šibeni ky spadnú
takový pán není dát nás do v zení
nedá nás na re az ani pán ani k az



Neber sob  (text)

neber sob  múj syne ku
pro peníze babu
ty s ú pújdeš do kostela
pro velikú ha bu

druhý pújde s mladú
ty ze starú babu
ud láš si múj syne ku
mezi lidma ha bu

kdyš s ú pújdeš do hospody
dáš si k tancu hráti
stará baba už u dve í
bude ti mrmlati

po  márni ek dom spat
zanech mladých d at
šak´s m  vid l starú babu

l si si m  nebrat



Nepolepšený (Prešpurk) (akordy a text)

AmiV tom Prešpurku na ryne ku
CHej – rubali sa Dmipro d ve ku
GPro keCrú, Amipro keDrú?
EmiKerá m la H7kasani ku Emi ervenú.

GPro keCrú, Amipro keDrú?
EmiKerá m la H7kasani ku Emi ervenú.

Kto sa rúbal, nech sa hojí
Hej – nech ho vezú k doktorovi
Eš e raz, eš e raz
Budem sa ja pro to dív a ruba  zas
Eš e raz, eš e raz
Budem sa ja pro to dív a ruba  zas



Nepudem dom  (akordy a text)

A7Nepudem DdoG

D7až bude GráCno
Gaž bude na neAbi
Dhv zdi ek máGlo.

Nepudem dom
budeme tady
až bude sluné ko
nad napajedly.

Nepudem dom
budeme zpívat
až budú tatí ek
palicu svírat.



Nev ra (text)

Oženil prý se jeden vdovec starý
Namluvil si o d e krásny mladý
Ale ona ho rada nemývala
Za jinýma se dívala

A tak ji starý zav el do komory
Aby ji krásný chlapci nevid li
Pusti mn  starý pusti mn  z komory
Hlava mn  velice bolí

Pootev i si ženo má okýnko
Ochla  si svoje rozpálené lí ko
Ona si rázn  okno otev ela
Deset plot  p esko ila

Ten jedenácti ze samého trní
A za ním stálo její pot šení
Až si tak dlouho oni povídali
Až kohouti zazpívali

Kde ženo moje kdes tak dlouho byla
Že si si svoji sukni zarosila
Šla jsem m j starý šla jsem do kostela
Za tebe sem se modlila

Modlila jsem se za staré šediny
Aby už dlouho na sv te nebyli
Lepší je spáti s mládencem pod hruškou
Jak se starým pod poduškou

Mladý si lehne podle mého lí ka
A št betá tak jako vlaštovi ka
Starý si lehne podle mého boku
Po ítá kolik má rok

Lepší je spát i mezi kamenama
Jak ležet se starým pod pe inama
A lepší s mládencem spávat pod jabloní
Jet jako na vraném koni (hej)

Neže te se když jste už vdovci starý
Neberte si dívenky krásny mladý
A nezavírejte je do komory
Ute ou stejn  potvory………
Ute ou stejn  potvory………
Ute ou stejn  potvory………
Ute ou stejn  potvory………



Ore šuhaj ore (Nect ná) (akordy a text)

KAPO 3

D

DOre šuhaj oEmire Amina vysokej EmihoAmire
AmiOre šuhaj oHmire Emina vysokej HmihoEmire
AJeho žluté Dvlásky Hmijeho žluté Avlásky
DJeho Gžluté Avlásky Amivietor pofuEmikuAmije

DJeho žluté vlásEmiky Amižlutú barvu EmimaAmijú
AmiJeho žluté vlásHmiky Emižlutú barvu HmimaEmijú
Aako ty dievD ence Hmiako ty diev enAce
Dako Gty dievA ence Amiza ním pozeEmiraAmijú

DNepozeraj na Emi a Aminepójdeš ty Emiza Ami a
AmiNepozeraj na Hmi a Eminepójdeš ty Hmiza Emi a
AMala sis poDzerat Hmimala sis pozeArat
DMala Gsis poAzerat Amike  si bola EmipanAmina

DKe  si bola panEminú Amimezi panenEmikaAmimi
AmiKe  si bola panHminú Emimezi panenHmikaEmimi
Aako ten mesDia ik Hmiako ten mesiaA ik
Dako Gten mesAia ik Amimezi hv zdi EmikaAmimi



Panenka (akordy a text)

Ami, G, Ami, G, Ami, G, Ami, G, Ami

AmiTy panenko mali ká

ty se mn Dmihrub Glíbíš
Amijedno Dmioko Amirybí Gmáš
Amia na druhé H7málo viEdíš

Ty panenko mali ká
ty ernovoký d e
když si na t  vzpomenu
hned se mn  do plá e chce



Pivni ková (akordy a text)

A,A,A

AmiStará pivni ková Dmina jarmark sa GstroCjá
AmiJaj Dmidanom Amitanaj Dmidanom
ENa jarmark sa Amistrojá

AmiJa ty cero moja Dmipozor dávaj GdoCma
Jaj danom ...
EPozor davaj Amidoma

AmiOna pozor dala Dmizle sa zachoGvaCla
Jaj danom ...
Ezle sa zachoAmivala
A,A,A

AmiJak práh p ekro ila Dmisyna poroGdiCla
Jaj danom ...
Esyna poroAmidila

AmiDlúhý núž si vzala Dmikrk mu pod eGzaCla
Jaj danom ...
Ekrk mu pod eAmizala
A,A,A

AmiNa milého lúce Dmizakopala GruCce
Jaj danom ...
Ezakopala Amiruce

AmiNa milého roli Dmizakopala GnoChy
Jaj danom ...
ECzakopala Aminohy

AmiNa milého nivu Dmizakopala GhlaCvu
Jaj danom ...
Ezakopala Amihlavu
A,A,A

AmiDo kosn  b žala Dmibielé groše GbraCla
Jaj danom ...
Ebielé groše Amibrala

AmiZahrajte n  hudci Dmiza mé bielé GgroCše
Jaj danom ...
Eza mé bielé Amigroše

AmiAbych já užila Dmipanenskej rozGkoCše



Jaj danom ...
Epanenskej Amirozkoše



Prom ny (taby)

{Intro}

     Ami                  G              C        C                    E7

e |--0--0--0-----0--5--|--3--5--3--3--|--0-----|--0--0--0-----0--3--|--1--0--------|

h |-----------3--------|--------------|-----1--|-----------3--------|--------3--3--|

g |--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|

D |--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|

A |--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|

E |--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|

     Ami               G  C  G  C     Dmi            Emi      Ami

  |--0-----|--------------------0--|--1--0--------|--------|-----|

  |--------|--1--0--------1--3-----|--------3--3--|--1--0--|-----|

  |-----2--|--------2--0-----------|--------------|--------|--2--|

  |--------|-----------------------|--------------|--------|-----|

  |--------|-----------------------|--------------|--------|-----|

  |--------|-----------------------|--------------|--------|-----|

{Solo}

     Ami                           F                    C

e |-----------------------5--7--|--8--7--5-----------|-----7--|

h |--5--5--5-----5--6--5--------|-----------8--5-----|--------|

g |-----------7-----------------|-----------------7--|--5-----|

D |-----------------------------|--------------------|--------|

A |-----------------------------|--------------------|--------|

E |-----------------------------|--------------------|--------|



     F                    C           G                    Ami

  |--8--7--5-----------|-----------|--------------5--7--|--5--|

  |-----------8--5-----|--------5--|-----8--8--8--------|-----|

  |-----------------7--|--5--7-----|--7-----------------|-----|

  |--------------------|-----------|--------------------|-----|

  |--------------------|-----------|--------------------|-----|

  |--------------------|-----------|--------------------|-----|



Prom ny --> NOVÉ (akordy a text)

e|-0--0--0--0---------0---5--5--3--5---3---3---0-----------|

h|--------------3------------------------------------1----1-|

g|------------2---2-----2-----------------0---------0---0---|

d|-----------------------------------------------------2------|

a|-0--------------------------------------------3-------------|

e|-------------------------------3----------------------------|

e|-0--0--0--0--------0---3---0---1--0--------0-----------|

h|--------------3---------------------3---3----1-------1--|

g|------------0---0----0---0------------2--------2---2----|

d|--------------------------------0-----------------2-----|

a|-3------------------------------------------0-----------|

e|--------------------------------------------------------|

e|------------------0-----1--0--------------------|

h|-1--0-------1--3-------------3---3----1--0------|

g|------2--0---------------------2---------------2-|

d|------------------------0----------------------2-|

a|-0-------2--3--2--3-------------------0-------0-|

e|------------------------------------------0------|

AmiDarmo sa ty trápíš G j milý Csyne ku,

nenosím já tebe, Dminenosím v Amisrdé ku,

ece tvoja G, C, G, Cnebudu, Dmiani Amijednu EhodinuAmi..

Copak sob  myslíš má milá panenko,



vždy  ty jsi to moje rozmilé srdénko

a ty musíš býti má, lebo mi t  Pán B h dá..

A já sa ud lám malú veveri kú

a ti usko ím z dubu na jedli ku,

ece tvoja nebudu, ani jednu hodinu..

A já chovám doma takú sekére ku,

ona mi podetne dúbek i jedli ku

a ty musíš býti má, lebo mi t  Pán B h dá..

A já sa ud lám tú malú rybi kú

a já ti uplynu pre  po Dunají ku,

ece tvoja nebudu, ani jednu hodinu..

A já chovám doma takovú udi ku,

co na ni ulovím kdejakú rybi ku

a ty p ece budeš má, lebo mi t  Pán B h dá..

Ami, F, C, F, C, G

Ami, F, C, F, C, G, Ami

A já sa ud lám tú velikú vranú

a já ti uletím na Uherskú stranu,

ece tvoja nebudu, ani jednu hodinu..

A já chovám doma starodávnú kušu,

co ona vyst elí všeckým vranám dušu



a ty musíš býti má, lebo mi t  Pán B h dá..

A já sa ud lám hv zdi kú na nebi

a já budu lidem svítiti na nebi,

ece tvoja nebudu, ani jednu hodinu..

A sú u nás doma takoví hv zdá i,

co vypo ítajú hv zdi ky na nebi

a ty musíš býti má, lebo mi t  Pán B h dá..

a ty musíš býti má, lebo mi t  Pán B h dá..

Ami, F, C, F, C, G, Ami, F, C, F, C, G   x 4



Prom ny - verzia 2 (akordy a text)

AmiDarmo sa ty trápíš G j milý syCne ku

nenosím ja tebe Dminenosím v srAmidé ku

A já tvoGja CneGbuCdu Dmiani jednu EhodiAminu

Copak sob  myslíš má milá panenko
vždy  ty si to moje rozmilé srdénko
A ty musíš býti má lebo mi t  Pán B h dá

A já sa ud lám malú vevere kú
a usko ím tob  z dubu na jedli ku

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

A já chovám doma takú sekére ku
ona mi podetne dúbek i jedli ku
A ty musíš býti má lebo mi t  Pán B h dá

A já sa ud lám tú malú rybi kú
a já ti uplynu pre  po Dunají ku

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

A já chovám doma takovú udi ku
co na ni ulovím kdejakú rybi ku
A ty p ece budeš má lebo mi t  Pán B h dá

/: Ami, F, C, F, C, G :/

A já sa ud lám tú velikú vranú
a já ti uletím na uherskú stranu

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

A já chovám doma starodávnú kušu
co ona vyst elí všeckým vranám dušu
A ty musíš býti má lebo mi t  Pán B h dá

A já sa ud lám hv zdi kú na nebi
a já budu lidem svítiti na nebi

ece tvoja nebudu ani jednu hodinu

A sú u nás doma takoví hv zdá i
co vypo ítajú hv zdi ky na nebi
A ty musíš býti má lebo mi t  Pán B h dá

Ami, Dmi7, C, Dmi7, C, G

Ami, Dmi7, C, Dmi7, C, G



Rehradice (akordy a text)

AmiA ty Rehradice Gna p knej roCvin
Dmite e tam voEmi nka, Amidol Dpo d Amidin
Dmije p kEminá, je Ami istá

AmiA po tej vod nce, Gdrobný ryby Cská ou
Dmipov z mn  má Emimilá, Amipro  tvý voD i Amiplá ó
Dmitak smutEmi , žaAmilostn

AmiPlá ó vone plá ó, Gšohajo, vo Ctebe
Dmiže sme sa dosEmitali Amidaleko Dod Amisebe
DmidaleEmiko od Amisebe

AmiCo by neplakaly, Gkdyž hlav nka Cbolí
Dmimusijó zapEmilakat Amikv li DšohaAmijovi
Dmikv Emili šohaAmijovi



Rehradice (taby)

{Intro – kytara}

      3x

      Dmi                  Dsus2                    Dmi         Ami   Dmi

e ||-----------1--------|-----------0--------||  |--------1--|--0--|--1--|

h ||--------3-----3-----|--------3-----3-----||  |--------3--|--1--|--3--|

g ||-----2-----------2--|-----2-----------2--||  |-----2-----|--2--|--2--|

D ||--0-----------------|--0-----------------||  |--0--------|--2--|--0--|

A ||--------------------|--------------------||  |-----------|--0--|-----|

E ||--------------------|--------------------||  |-----------|-----|-----|

{Solo – housle}

              Dmi            Dmi       C               F        G

e |--------|--5--5--5-----|--5--10--|--8--10--8--8--|--5-----|-----------5--7--|

h |--6--8--|-----------8--|---------|---------------|-----6--|--8--8--8--------|

g |--------|--------------|---------|---------------|--------|-----------------|

D |--------|--------------|---------|---------------|--------|-----------------|

A |--------|--------------|---------|---------------|--------|-----------------|

E |--------|--------------|---------|---------------|--------|-----------------|

     Ami      Dmi      G     C        Gmi       Ami         Dmi

e |--8--5--|--------------|--------|--10--8--|--5--------|-----------|

h |--------|--6--5-----8--|--5-----|---------|-----6--5--|--6--5-----|

g |--------|--------7-----|-----5--|---------|-----------|--------7--|

D |--------|--------------|--------|---------|-----------|-----------|

A |--------|--------------|--------|---------|-----------|-----------|

E |--------|--------------|--------|---------|-----------|-----------|





Rehradice (P ina plá e) (akordy a text)

Dmi Dmi/Ami Dmi

Dmi C F G Ami Dmi/G C Gmi Ami Dmi

DmiA ty rehradice Cna p knej roFvin
GTe e tam voAmi nka Dmidolú Gpo d Cdin
GmiJe p kAminá je Dmi istá

DmiA po té vod nce Cdrobný rebe Fská ó
GPov z n  má Amimilá Dmipro  tvý Gvo i Cplá ó
GmiTak smutAmine Dmižalostn

Dmi C F G Ami Dmi/G C Gmi Ami Dmi

DmiPlá o vone plá ó Cšohajo vo Ftebe
GŽe sme sa dosAmitali Dmidaleko Gvod Csebe
GmiDaleAmiko vod Dmisebe

DmiCo by neplakali Ckdyž hlav nka Fbolí
GMusijó zapAmilakat Dmikv li šoGhaCjovi
GmiKv Amili šohaDmijovi

Dmi C F G Ami Dmi/G C Gmi Ami Dmi

Dmi C F G Ami Dmi/G C Gmi Ami Dmi



Richtárova Katuša (akordy a text)

Dmirichtárova Katuša
ej richtárova Katuša
ej z kostela se vrátila

do zahrádky vkro ila
ej do zahrádky vkro ila
ej t i pérenka uvila

a jak dovíjí t etí
ej a jak dovíjí t etí
ej ábel na koni letí

R:
Fvstávejte hajduši

zatopte Gpod duší
Fnešla na kázání

vina pokleGkáFní
Bože múj ot e múj
zarmoucení sv t múj
mládenec na ceste
bude po nev ste

Dmipomož Pánbúh d ve ko
Fej pomož CPánbúh G ve ko
Dmiej Ckomu viješ péreG(Dmi) ko

dejžto Pánbúh mládenec
ej dejžto Pánbúh mládenec
ej není pérko je v nec

dej m  panno ten v nec
ej dej m  panno ten v nec
ej šak sem hezký mládenec

nedám já ti svúj v nec
ej nedám já ti svúj v nec
ej ty si z pekla poslanec

R:

po em si m  poznala
ej po em si m  poznala
ej že si m  tak nazvala

podle chlapské podoby
ej podle chlapské podoby
ej máš ábelské spúsoby

otvírejte hajduši
ej otvírejte hajduši

ej vezu t lo i dušiG



eeeeej Frichtárovej CKatuDmiši



Rosénka (akordy a text)

GEj padá Dpadá GroDsénGka
Gspaly by Dmoje G DénGka

/: Gspaly by Cmoje, Amispaly by aj Dtvoje,
Gspaly by, Cduša má, DoboGje :/

Ej padá padá listopad
Pozdravuj milú nastokrát
/: pozdravuj milú, holub nku sivú
že sa já nevrátim nikdy vjac :/

Ej padá padá rosénka
Spaly by moje o énka
/: spaly by moje, spaly by aj tvoje
spaly by, duša má, oboje :/



Sluné ko (akordy)

D, D4

DSluné ko D4zachodí Dza JanoD4vu hoDruD4, D, D4

DA už buG*/Dde ve er, A/Dchvála A7/DPánu BoDhuD4, D, D4

Sluné ko zachodí za veliký kámen
a moje srdénko zaho í jak plamen

Zaho í zaho í boles ú na dlúze
že moja frajárka do ve era um e
C, D, C, D, C, A, D, D4

Zkazujú zkazujú do širého pola
mú milú nezralú Smrtolka dostala

Už nám ta d vinka už nám zahynula
neš asná láska ta ju ukosila

Sluné ko zachodí za Janovu horu
A už bude ve er, chvála Pánu Bohu

D, C/G, D, C/G, G, D, A

D, C/G, D, G, A, D

D, D4

Poznámka:

G*/D = 3300xx (první struna je nejvyšší)

  D4 = 3320xx



Sluné ko (akordy a text)

D, D4

DSluné ko D4zachodí Dza JanoD4vu hoDruD4, D, D4
DA už buG*/Dde ve er, A/Dchvála A7/DPánu BoDhuD4, D, D4

Sluné ko zachodí za veliký kámen
a moje srdénko zaho í jak plamen

Zaho í zaho í boles ú na dlúze
že moja frajárka do ve era um e
C, D, C, D, C, A, D, D4

Zkazujú zkazujú do širého pola
mú milú nezralú Smrtolka dostala

Už nám ta d vinka už nám zahynula
neš asná láska ta ju ukosila

Sluné ko zachodí za Janovu horu
A už bude ve er, chvála Pánu Bohu

D, C/G, D, C/G, G, D, A D, C/G, D, G, A, D D, D4

Poznámka:

G*/D = 3300xx (první struna je nejvyšší)

D4 = 3320xx



Sluné ko (taby)

{Intro}

     D                    D4

e |-----------------------------------|

h |-----3--------3-----3-----3-----3--|

g |--------2--------------0-----0-----|

D |--0--------0-----0-----------------|

A |-----------------------------------|

E |-----------------------------------|

{Mezihra}

     D                 C              D                 C

e |--2--0-----------|--------------|--2--0-----------|-----0--|

h |--------3-----0--|--1--0--------|--------3-----0--|--1-----|

g |-----------2-----|--------2--0--|-----------2-----|--------|

D |-----------------|--------------|-----------------|--------|

A |-----------------|--------------|-----------------|--------|

E |-----------------|--------------|-----------------|--------|

     D                 C              A

  |--2--0-----------|--------------|-----------------|--0-----|

  |--------3-----0--|--1--0--------|-----0--2--2--3--|-----2--|

  |-----------2-----|--------2--0--|--2--------------|--------|

  |-----------------|--------------|-----------------|--------|

  |-----------------|--------------|-----------------|--------|

  |-----------------|--------------|-----------------|--------|

{Outro}



     D                      C                   D          C                D            A

e |---------------------10--8--10--8--7---------------|--7h8--10--7-------------------------|

h |-----------7--8--10-------------------10--8--7-----|--------------10--8--7--7--8--10-----|

g |--7--7--9---------------------------------------7--|----------------------------------9--|

D |---------------------------------------------------|-------------------------------------|

A |---------------------------------------------------|-------------------------------------|

E |---------------------------------------------------|-------------------------------------|

     D                      C                   D

  |---------------------10--8--10--8--7---------------|-------------------------------------|

  |-----------7--8--10-------------------10--8--7-----|--------7--------------7-----7-------|

  |--7--7--9---------------------------------------7--|--7--9-----9--7--7--9-----9-----9--7-|

  |---------------------------------------------------|-------------------------------------|

  |---------------------------------------------------|-------------------------------------|

  |---------------------------------------------------|-------------------------------------|

{Coda}

e |---------------|-----------|--------|--------|

h |--7h8p7--------|-----------|--------|--------|

g |---------9--7--|--2--2--5--|--0--2--|--------|

D |---------------|-----------|--------|--3--0--|

A |---------------|-----------|--------|--------|

E |---------------|-----------|--------|--------|

{Finish}

e |--5-----------5-----------------5-----|

h |-----7-----7-----7--------5--------5--|

g |--------7--------------7-----7--------|

D |--------------------5-----------------|



A |--------------------------------------|

E |--------------------------------------|

=======================================================
======================================

8x {Intro}

1. sloka

2. sloka

3. sloka

{Mezihra}

4. sloka

5. sloka

6. = 1. sloka

4x {Outro}

{Coda}

{Mezihra}



4x {Finish}



Sobot nka ide-text (akordy a text)

Sobot nka ide, aj ja o je mn  po ní
cesta zarubaná ke galánce moji.

zarubali ju, ej chlapci sekyrama,
ale ju za aly baby jazykama.

Trest si bože trest si,ej klevetavé huby.
Aby jim tr aly jazy iska z huby.



Stará pivni ková (text)

Stará pivni ková na jarmark sa strojá
Jaj danom tanaj danom
Na jarmark sa strojá

Ja ty cero moja pozor dávaj doma
Jaj danom ...

Ona pozor dala zle sa zachovala
Jaj danom ...

Jak práh p ekro ila syna porodila
Jaj danom ...

Dúhý núž si vzala krk mu pod ezela
Jaj danom ...

Na milého lúce zakopala ruce
Jaj danom ...

Na milého roli zakopala nohy
Jaj danom ...

Na milého nivu zakopala hlavu
Jaj danom ...

Do kosn  b žala bielé groše brala
Jaj danom ...

Zahrajte n  hudci za mé bielé groše
Jaj danom ...

Abych já užila panenskej rozkoše
Jaj danom ...

Bože múj p ebože co sem ud lala
Jaj danom ...



Súsedovi kon  (text)

Súsedovi kon
To by byli kon
Kdyby si chodili
Pro vodu do studn  - hej

Pro vodu do studn
Pro oves na špejchar
To by si honzí ek
Za andulkou vejskal - hej

Povol si syne ku
Doká  si na sv
Pak už ti nedajú
Do hrobu d ete - hej

A kdyby aj dali
Co ti bude po n m
Když nebudeš v t
Že ležíte spolem - hej

Stavjajú stavjajú
Šibeni ky dvoje
Enem ty si vyber
Kerá bude tvoje - hej

A ta najhorn jší
Ta je najp kn jší
Na tu a pov sá
Pro mú najmilejší - hej



Súsedovi kon  (akordy a text)

Ami, Emi, D, Emi, Ami, Emi, Hmi, Emi

EmiSúsedovi kon  to by byli kon

kdyby si Amichodili pro vodu do studn

kdyby si chodili Emipro vodu do studn
Hej

Pro vodu do studn  pro oves na špejchar
To by si Honzí ek za Andulkou vejskal
To by si Honzí ek za Andulkou vejskal
Hej

Povol si syne ku doká  si na sv
Pak už ti nedajú do hrobu d ete
Pak už ti nedajú do hrobu d ete
Hej

A kdyby aj dali co ti bude po n m
když nebudeš v t že ležíte spolem
když nebudeš v t že ležíte spolem
Hej

Ami, Emi, D, Emi, Ami, Emi, Hmi, Emi

Stavjajú stavjajú šibeni ky dvoje
enem ty si vyber kerá bude tvoje
enem ty si vyber kerá bude tvoje
Hej

A ta najhorn jší ta je najp kn jší
na tu a pov sá pro mú najmilejší
na tu a pov sá pro mú najmilejší
Hej

Ami, Emi, D, Emi, Ami, Emi, Hmi, Emi



Svatba (akordy a text)

DStála svatba, stála.

Do bílého rána.

V pond lí celý Cde .

DCelý boží týde .

Ty družbo nejmladší,

pro Boha T  prosím,

neukládej m  s ním,

lebo um ít musím.

By  bys i um ela,

ty s ním spáti musíš,

Bože m j, Ot e m j,

k emu Ty m  nutíš.

Dyž bylo k p lnoci,

k dvanástej hodin .

Obra  se Ty milá,

pravým lí kem ke mn .

Já se neobrátím,

svej krásy neztratím.

Krásu bych ztratila,

pannú bych nebyla.

Za klobú ek sáhnul,



ostrý me  vytáhnul,

svoji nejmilejší,

do srdé ka bodnul.

A ráno, raní ko,

ženky se schodily,

jeho nejmilejší,

snídani strojily.

Její stará máti,

do kom rky vkro í,

svoje bílé nohy,

v jasnej krvi smo í.

Ach Bože, rozbože,

co jsem ud lala,

že jsem svou dcere ku,

na ten snub nahnala.

A hosti se ptajú,

jaký šat jí dajú.

Nedejte jí ženský,

dejte jí panenský.

(následující sloka je dopl kem ze Sušilovy sbírky, MHS píse  o n kolik slok zkrátilo
nebo ji p ebralo z jiného zdroje)

Už milenku n su,

mlád nci pod v nci,

a milého vedu,



kati k šibenici.



Svatba (taby)

predohra/intro 2x

e|--------------------------------------------|

h|------------0-1-3---------------0-1-3-------|

g|-------0-2------------------0-2-------------|

d|-0--4-----------------0--4------------------|

a|--------------------------------------------|

e|--------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------|

h|----------0-1-3----0-1--0----0------------------------|

g|------0-2--------2-------2-0---2--2-0---0-2-----------|

d|-0--4---------------------------------4-----0---------|

a|------------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------------|

sloha

e|-------------|------------|------------|-------------|

h|-------------|-33-1-------|------------|-------------|

g|-----0-1-----|------2-0-2-|-22-0-------|-----0-2-----|

d|-0-4-----4-0-|------------|------4-0---|-0-4-----4-0-|

a|-------------|------------|----------3-|-------------|

e|-------------|------------|------------|-------------|



Šimbolice (text)

Na b ezovej t i ulice
Sú tam dzievky šimbolice
Sú tam dzievonky bohaté
Chcú za hub nku t i zlaté

Já som sa šol domú zpýtaë
Mám li za ú tolko ítaë
Za její hub nku spanilú
Lebo mám b žat za jinú

A doma mi radu dali
Koní ka mi osedlali
Sedaj šuhajku na n ho
Pojedeš do pola irého



Šimbolice (akordy a text)

mezihra G, A, D

GmiNa B ezovej t i ulice
sú tam dzjevky šimbolice
Fsú tam dzjevonky Bbohaté

chcú za hub nDku t i zlaGmité

Ja som sa šjol dom  spýta
mám i za u tolko íta
za její hub nku spanilú
lebo mám b ža  za jinú

~

A doma mi radu dali
koní ka mi osedlali:
Sedaj, šuhajku, na n ho,
pojedzeš do pola širého.



Te e vod nka (akordy a text)

DTe e vod nka Akolem kovárn
GDaj n  má milá Dhub nku daj n
DHub nAku daj D

Keby k nám prišli ostrští páni
Pov z má milá
Že a tu není

Že a tu není ani nebylo
Že a v hájí ku drevo zabilo
Drevo zabilo

Nebylo drevo bylo to hádka
Ošidila m  moja galánka
Moja galánka

Ošidila n  a já ju více
Bude banovat štyry m síce
Štyry m síce



Tisíc and  (text)

Volek a oslík chrání t
Spi spi spi božské dít
Tisíc and  tisíc seraf
Nad polštá em bdí když b h lásky spí

V náru i matky marie
Spi spi tam dob e ti je
Tisíc and  tisíc seraf
Nad povijanem bdí když b h lásky spí

Doprost ed lilií r ží
Spi spi tam t  položím
Tisíc and  tisíc seraf
Nad kolébkou bdí když b h lásky spí



Tisíc and  (akordy a text)

DVolek a Aoslík chrání D .

Spi, spi, Aspi božské Ddít .
:Tisíc and ,
Gtisíc sera D

Anad polštá em Gbdí,

když B h Alásky Dspí:

V náru í matky Marie
spi, spi. Tam dob e ti je.
Tisíc and ,
tisíc seraf
nad povijánem bdí,
když B h lásky spí.

Uprost ed lilií, r ží
spi, spi, tam t  položí.
Tisíc and ,
tisíc seraf
nad kolébkou bdí,
když B h lásky spí



Traka  (akordy a text)

TRAKA

GJá mám Dtraka  novGej , Cvozím na n m Dvolej
Dod vesnice ke vsi, Gholky Ckupujte si Gvolej DbrabancoGvej

Holky kupovaly, aby namazaly,

aby namazaly dve e od komory, aby nevrzaly.

Když je holka bledá , tak se vdávat nemá

která je jak r že ta se vdávat m že je z ní hezká žena.

( P i druhém lisování oliv p i vyšším tlaku se získává brabancový olej - oleum optimum.)



Transformations (text)

Don't fool yourself
That i hold you in my heart
I'll never be your lover
Today tonight tomorrow
I'll never give myself to you
I'll never give my body to you

You suffer from delusions
Denying your emotion
You don't even realise
That you're in love with me now
As sure as the sun shall rise
I know god will make you mine

I'd rather turn myself
Into a little squirrel
And run across high branches
To get away from you
I'll never give myself to you
I'll never give my body to you

And i will get my sharp axe
From my little woodshed
And cut down those branches
And you will fall to my arms
As sure as the sun shall rise
I know god will make you mine

And i will turn myself
Into the brightest star
Yes i will shine for people -
For you i'm always too far
I'll never give myself to you
I'll never give my body to you

And i will find an astrologer
To look across the night sky
And when i find that bright star
I know you will wonder why
As sure as the sun shall rise
I know god will make you mine.



Už som sa dozv l (akordy a text)

DUž som sa Adozv D l
Euž som sa AdoE íAtal.
AJa, kdo mi tu cesté ku

|: Dja, kdo mi tu cesEté Aku
Ekamením zaAsyDpal. :|

Cesté ku kamením
aj chodní ek trním
|: Nerada t , syne ku,
nerade t , syne ku,
nerada t  vidím :|

Neo u, neseju
samo sa mi rodí
|: ale znám ja d vuchu
ale znám ja d vuchu,
která za mnú chodí :|

Nechodím já za ú
chodí ona za mnú
|: tak jako ta ove ka
tak jako ta ove ka
za zelenú trávú :|



V mene pokroku (akordy a text)

1x Basa BBBBBB C GGGGGG G# DDDDDD D# CCCCCC C#

2x Intro

BOtrávene rieky a Gotrávene potoky, Dotrávene moria a Cotrávene oceány
Otráven rieky a otrávene potoky, otrávene moria a otrávene oceááány

2x Kolo naprázdno BGDC

BZne istené lesy Glúky a vôbec celá príroda, Dnásledkami pokroku Cpla úca planéta
Zne istené lesy lúky a vôbec celá príroda, následkami pokroku pla úca planéééta

2x Kolo naprázdno BGDCC

2x Basa BBBBBB GGGGGG DDDDDD CCCCCC

Domorodé národy na sili vyhá ané, tisíc ro né pralesy za okamih su zni ené
Domorodé národy na sili vyhá ané, tisíc ro né pralesy za okamih su zni enééé

2x Kolo naprázdno BGDC

Spustošená krajina udskou hlúpos ou, povraždený protestanti podplatenou armádou
Spustošená krajina udskou hlúpos ou, povraždený protestanti podplatenou armááádou

2x Kolo naprázdno BGDC

2x Rýchle kolo …

B Ste svine G Ste svine, D Ste svine C Ste svine
Ste svine Ste svine, Ste svine Ste svine svine svine pokroku B

1x (Rýchle kolo) ………………………………. C v mene pokroku B

B Svine Svine Svine Svine Svine,G Svine Svine Svine Svine Svine,D Svine Svine Svine

Svine Svine,C svine v mene pokroku

1x Rýchle kolo ………………………………. C v mene pokroku B



V Tom Prešpurku (text)

V tom Prešburku na Rýne ku
Ej, rubali sa pro d ve ku.
:Pro kér ? Pro kér ?
Která m la kasane ku erven :

Kdo sa rubal, a  sa hojí
Ej, nech ho vez  k dochtorovi.
:Eš e raz, eš e raz
Budem sa já pre to dív a ruba  zas



V tom Prešpurku (akordy a text)

AmiV tom Prešpurku na Rýne ku
CEj, rubali sa Dmipro d ve ku

/: GPro kéCrú? AmiPro kéDrú?
EmiKterá m la H7kasane ku Emi ervenú :/

Kdo sa rubal, a  sa hojí
Ej, nech ho vezú k dochtorovi.
/: Eš e raz, eš e raz
Budem sa já pre to dív a ruba  zas :/



V zeleném háji (akordy a text)

GV zeleném háji, na samém kraji Ddv  lipky

/: CPustili sa tam Gšvarní mládenci Ddo bitGky :/

Keby sa bili, keby sa bili rukama
/: Oni sa biju srdénko moje nožama :/

Janí ku Janku, Janí ku Janku n bi sa
/: Tu máš vine ka, tu máš pive ka napi sa :/

Já nechci vínka, ani pivenka nech si je
/: Pre teba milá, frajárko moja, bitka je :/



elín (akordy a text)

Dmi Dmi Dmi C Dmi

DmiSousedovic V ra má
jako žádná jiná
vid l jsem ji v era máchat
Cdole u v eDmilína

R: DmiDole dole dole dole Fdole dole dole
Chej dole dole dole dole u v eDmilína

DmiLí ka jako r že máš
já t  musím dostat
nic ti nepom že spát
Csko ím t eba Dmido sna

Dmi  v poledne radost má
slunko hezky h eje
když se na m  podívá
Cdám jí co si Dmi eje

DmiLí ka jako r že máš
zajdu k panu králi

 p ikázat vašim dá
Caby mi t Dmidali



elín (taby)

4x {Intro – akordeon}

e |--------------|-----------------|

h |--3--1--0-----|--3--3--1--0-----|

g |-----------2--|--------------2--|

D |--------------|-----------------|

A |--------------|-----------------|

E |--------------|-----------------|

2x {Intro – housle}

e |--------------5-----|--------------5-----|--------------5--10--|--5-----------------|

h |-----5--6--8-----8--|-----5--6--8-----8--|-----5--6--8---------|-----8--6--5--------|

g |--7-----------------|--7-----------------|--7------------------|--------------7--7--|

D |--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|

A |--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|

E |--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|



Velické zvony (akordy a text)

Ami, G, D, Emi, A, D, C, G, D, C, D, G, G

Ami, G, D, Emi, A, D, C, G, D, C, D, G, G

Ty Velické zvony
kn  vyzvá ajú

udé sa udujú
Co to znamenajú
CCo to znameDnaGjú

EmiJedni ApovíDdajú
GPútni kové AiHmidú
CJiní poGvídaDjú
EmiPochovávat Dbudú
CPochovávat DbuGdú

Pochovávat budú
Jednej mamce syna
Co ho otrávila
Jeho rostomilá
Jeho rostomilá
Ami, G, D, Emi, A, D, C, G, D, C, D, G, G

Neš astná galánko
Jak na pohreb p jdeš
Neš astná galánko
Kterak plakat budeš
Kterak plakat budeš

Ty Velické zvony
kn  vyzvá ajú

udé sa udujú
Co to znamenajú
CCo to znameDnaGjú
Ami, D, G



Vet ek (akordy a text)

Ami j v ku z dunaje
j v ku z dunaje
j v ku z dunaje

ekni m  kde milá je

j v ku zve era
j v ku zve era

aby milá v la
aby milá v la

Ami j v ku do rána

j v ku do ráGna

Amipozdravuj od galána
Emipozdravuj od galáAmina

Ami j v ku do noci

j v ku do noGci
Amiže m  neni pomoci
Gže m  neni pomoDci

Ami j v ku z dunaje

j v ku z dunaGje
Ami  ta zima roztaje
Emi  ta zima roztaAmije

Ami j v ku do jara

j v ku do jaGra
Ami  se milá nestará
G  se milá nestaDrá

Ami j v ku z dunaje
j v ku z dunaje
j v ku z dunaje

ekni m  kde milá je

ekni m  kde milá je
ekni m  kde milá je
ekni m  kde milá je



Voják (akordy a text)

/:AmiKdyž jsem nezahynul

když ta vojna GbyAmila:/

/:Gtaké nezahynu
Amitaké nezahynu

když už pomiGnuAmila :/

~

/:Když jsem nezahynul
ve francouzských lukách:/
/:také nezahynu
také nezahynu
své panence v rukách :/

/:Když jsem nezahynul
mezi Rakušany:/
/:také nezahynu
také nezahynu
mezi svými pány :/



Vondráši, Matouši (text)

Vondráši, Matouši víš ty co se stalo
v Betlém  na sen  narodil se náhlo
ejejejej v Betlém
ejejejej na sen
vem dudy, p ebíraj a do Betléma hybaj

Když k Betlému p ijdeš, poklonu vzdej Králi
a potom mu zahraj na ty staré gajdy
až já bryndzu spravím
že je také navštívim
donesu pár vajec, o bryndzi plný hrnec

Vondráši, Matouši víš ty co se stalo
v Betlém  na sen  narodil se náhlo
ejejejej v Betlém
ejejejej na sen
/:vem dudy, p ebíraj a do Betléma hybaj:/ 3x



Vyšly ryby (akordy a text)

DVyšly ryby vyšly z Dunaja do GVisly
DNení Hmitu A íny Dpodle A7mojí Dmysli

DCo sem sa naAchodil Dpo tej tmavej Gnoci
Dješt Hmisem neAvid l
DduboA7vej neDmociA7

~

Dubovej nemoci hrabového sádla
už je má galánka u erného ábla

Vyšly ryby vyšly z Dunaja do Visly
Není tu d ice podle mojí mysli



Z pul ínského kostelí ka (akordy a text)

G, D

GZ pul ínského kosteClí ka

vyleD la lastoCvi ka

vyleD la lastoGvi ka

Zalet la do maštale
mezi ty i kon  vrané

mezi ty i kon  vrané

~

Koní ky se polekali
moju milú pošlapali
moju milú pošlapali

Pošlapali p evelice
už její znak podkovice
už její znak podkovice

~

Rubaj synku, rubaj lipku
svojej milej na kolíbku
svojej milej na kolíbku

Pro  bych já tu lipku rubal
když jsem já s ú nelehával
když jsem já s ú nelehával



Z ve era je jasno (akordy a text)

GZ ve eDra je jasGno

O p lnoAci mra Dno
CGalánka Gnep išla
DVolaco jí zaGšlo

Ej srdéne ko moje
Cože m a tak bolí
i sa to v n m varí

Nikdá nezahojí

Zahojila by jedna
Ale neví jako
Zahojila by druhá
Ale je daleko

Zpívám si já zpívám
Veselý sa byt zdám
Ale žádná neví
Jaký žal v srdci skrývám



Zabitec (text)

Ti lhotcí pacholci na formánku jeli
A lhotské d átko na cest  p ejeli

Její starý otec naprotiv ní b žel
Kerý ëa ceruško kerý ëa to p ejel

ejel a tatí ku p ejel a múj galán
Už ho odeslali na panský kancelár

Tam ho odeslali patnáct ran mu dali
Jeho galáne ku v era pochovali

Ti lhotcí pacholci šesti ady stáli
A tak na íkali jak by hudci hráli

A ten její galán na samém kraji stál
erveným šáte kem o ka si utíral

A ty lhotské zvony p kn  vyzvá ajú
Moju galáne ku do hrobu dávajú



Zálinský (text)

Což tak t m zálinskejm p kn  vyhrávají
Což tak t m zálinskejm p kn  hrajou
Muziky jim hrajou a voni tancujou
Potom p kný holky pomilujou

Neha te netupte zálinský mládence
Neha te netupte že jsou malí
Když voni jsou malí p ec rádi tancují
Dávají hubi ky na dv  strany

Když hubi ku dají teprve se ptají
Má milá rozmilá jakpak se máš
Já se mám dost hezky
Jako hrách u cesty
Kdo p ijde utrhne zanechá tak



Zálinský (akordy a text)

AmiCož tak t m zálinskejm G kn  vyAmihrávají
Což tak t m zálinskejm G kn  hraAmijou
Muziky jim hrajou a voni tancujou
potom p kný holky pomilujou

AmiNeha te netupte Gzálinský Amimládence
AmiNeha te netupte Gže jsou maAmilí
AmiKdyž voni jsou malí G ec rádi Amitancují
Fdávají hubi ky Gna dv  straAminy

G, Ami, G, Emi, Ami

AmiKdyž hubi ku dají Gteprve se Amiptají

má milá Crozmilá Gjakpak se Amimáš
AmiJá se mám moc hezky Gjako hrách Amiu cesty
Fkdo p ijde utrhne Gzanechá Amitak.

Ami, G, Ami, C, G (Emi), Ami, Ami, G, Ami, F, G (Emi), Ami, D*

Což tak t m zálinskejm p kn  vyhrávají
Což tak t m zálinskejm p kn  hrajou
Muziky jim hrajou a voni tancujou
potom p kný holky pomilujou

Poznámka: D* - ani moll ani dur



Zdálo sa n  (akordy a text)

/: Ami, G, D :/

DZdálo sa n  zAdálo
Cže sa od Ghor mraD í

a to sa er aAmijú (Ami/F)mojej milej Dmi iDmi, Ami, Dmi

/: Ami, G, D :/

Zdálo sa n  zdálo
že sa od hor blýská
to sa erve ajú mojej milej lí ka

/: Ami, G, D :/ /: Dmi, C, G :/

Zdálo sa n  zdálo
že sa mra no valí
a to sa šohajek s milou milovali



Zdálo sa n  (taby)

autor: jedik@email.cz

basa intro w/chorus

g|-----9------------7--------|

d|--7-----7--5--5------5--0--|

a|---------------------------|

e|---------------------------|

{Ami} {G} {D}

{D}            {A}

Zdálo sa n  zdálo

{C}        {G}      {D}

že sa od hor mra í

             {Ami} {Ami}/{F}       {Dmi} {Dmi} {Ami} {Dmi}

a to sa er ajú  mojej milej o i

{Ami} {G} {D}

Zdálo sa n  zdálo

že sa od hor blýská

to sa erve ajú mojej milej lí ka

{Ami} {G} {D}

mailto:jedik@email.cz


{Dmi} {C} {G}

Zdálo sa n  zdálo

že sa mra no valí

a to sa šohajek s milou milovali

outro 2x

e|---------0--------------------------------------|

h|---0-1-3------1-0----------0-1-3--1-0-----1-0---|

g|-2----------2-----2-0--0-2------------2-0-----2-|

d|------------------------------------------------|

a|------------------------------------------------|

e|------------------------------------------------|



Zlo in (akordy a text)

Asedí sedí martínek
v tišnovské t mnici

/:zabil Don svou milou

v zeleEné št pniAci:/

síc za tmy svítil
barevným okýnkem
/:kde on jí nakládal
dubovým polínkem:/

vy ú ední páni
su te podle práva
/:nezabil jsem jí
vzala ji smrt sama:/

tam kde je ta tráva
za rosénky se ená
/:tam byla má milá
za vlasy vle ená:/


